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Beleidsplan 2017
Stichting Be The Light Television
Doel

Stichting Be The Light Television, hierna te noemen BTL-TV, stelt zich ten doel om Urdu-sprekende bevolking
wereldwijd te bereiken met het evangelie van Jezus Christus en hen te de kracht te geven om een positieve invloed
te hebben in hun samenleving. BTL-TV tracht haar doel te bereiken door het produceren en uitzenden van televisieprogramma’s in de vorm van talkshows, presentaties en gedramatiseerde programma’s via het internet en satelliettelevisie.
BTL-TV wil dit mogelijk maken door een platform te zijn voor christelijke artiesten en hen zo de mogelijkheid geven
hun unieke gaven en talenten in te zetten voor het koninkrijk van God.
BTL-TV is in Nederland bij de Kamer van Koophandel als stichting geregistreerd om op een transparante en correcte
wijze fondsen te werven. Fondsen die de stichting werft worden gebruikt om bovenstaande doelen te verwezenlijken. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur en personeel
Bestuur
Het bestuur van BTL-TV bestaat op 2 maart 2017 uit 3 personen. Te weten:
Evert Timmerman, voorzitter
Johannes van der Stouwe, secretaris
Dubbele Ras, penningmeester
Bestuursleden zullen verkozen worden voor ten minste 2 jaar. Daarna zijn ze vrij om herkozen te worden.
Bestuursleden hebben recht op onkostenvergoeding, zoals reiskostenvergoeding.
Medewerkers/vrijwilligers
Het organogram (figuur 1) geeft de structuur van de organisatie en de hoofdtaken van de medewerkers weer.
Naast deze personen, maakt BTL-TV gebruik van de diensten van verschillende vrijwilligers uit de Christelijke
Pakistaanse gemeenschap in Nederland, Spanje, Thailand, Pakistan en de Verenigde Staten.

Vergoedings-beleid

Geen van de bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van BTL-TV ontvangen salaris. Inkomsten van BTL-TV
worden hooguit gebruikt voor onkostenvergoeding zoals reisvergoedingen en vrijwilligersbijdrage.
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Figuur 1: organogram

Taken bestuur

Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar en haar taak omvat vijf aspecten:
1. Toezicht houden op directie.
2. Vaststellen van het beleid, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening
en beheer van budgetten en bankrekening.
3. Adviseren van de directie op bepaalde vakgebieden (per bestuurslid verschillend)
4. BTL-TV naar buiten toe vertegenwoordigen
5. Bemoedigen en ondersteunen van de vaste medewerkers en vrijwilligers.
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Fondsenwerving

BTL-TV genereert inkomsten op de volgende wijze:
•
Via collectes in kerkdiensten, spreekbeurten en presentaties
•
Via donaties van sympathiserende bedrijven en particulieren
•
Door middel van machtigingskaarten in folders en flyers
•
Door middel van doneerknop op de website: o.a. Ideal en PayPal.
•
Overige manieren zoals legaten, erfstellingen en sponsoring.

Beheer van vermogen

BTL-TV besteedt alle donaties zo spoedig mogelijk aan activiteiten die in lijn met de doelen van BTL-TV zijn en hieronder
genoemd zullen worden. Eventuele reserves worden op de spaarrekening van BTL-TV gezet en zo snel mogelijk gebruikt voor
het realiseren van de hieronder genoemde activiteiten.

Liquidatie saldo

Mocht BTL-TV opgeheven worden, dan zal het liquidatiesaldo besteed worden aan een stichting die qua missie en
werkzaamheden dicht bij die van BTL-TV ligt: Stichting TransWorld Radio.

Activiteiten en bestedingen van gelden

BTL-TV tracht haar doel te bereiken door het produceren van televisieprogramma’s in de vorm van talkshows, presentaties
en gedramatiseerde programma’s en uitzenden van deze programma’s via het internet en kabel-, satelliettelevisie.
De volgende programma’s staan op de programmalijst.
Programma namen (Urdu)
Yassu Sang Sawera
Aao hamd karain
Saray bachay huay hamaray
Farman-e-masih
Muqadas muqamaat ki sair
Bandhan
Hamaray Sitaray
Tabsra
Aaina. Taraqi ki janib behtar qadam
Shukriya
Bool k lab azaad hain teray
Kya hai zindagi
Drama Time
Tehqiq-e-bible
Pakistan hamara bhi hai
Choti si baat am si adat
Yaadin
Career guide

Programma namen (NL)
Ochtend met Jezus
Zing voor de Here
Alle kinderen zijn nu van ons
Woorden van Jezus
Reis naar heilige plekken
Verwantschap
Onze sterren
Debat
Spiegel. Stap naar een betere evolutie
Dankbaarheid
Vrouw, vanaf nu mag je zeggen wat je wilt
Wat is leven
Tijd voor drama
Het Woord in de bijbel onderzoeken
Pakistan is ook van ons
Gemeenschappelijke gewoonte
Herinneringen
Carrière begeleider

Plannen en bestedingen 2017
Inkomsten van BTL-TV in 2017 zullen ten eerste gebruikt worden voor:
•
•
•
•

Aanschaffen van boekhoud programma
Kosten studio (gas/elektra/onderhoud)
Onderhoud van website, inclusief kosten live-streaming plugins
Productiekosten programma’s
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Verdere kosten
In 2017 is BTL-TV gestart met het produceren van bovengenoemde programma’s. Voor een kwalitatief beter en efficiënter
productieproces zal BTL-TV investeren in de onderstaande materialen. De verwachting is dat BTL-TV een groot deel van de
inkomsten hiervoor zal gebruiken:
Daarnaast worden inkomsten in 2017 gebruikt voor de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

Produceren van promotiemateriaal: drukwerk, videomateriaal, e.d.
Huren van filmlocaties zoals kerken
Reiskosten naar- en van filmlocaties
Aankleding van filmlocaties
Training van personeel op het gebied van videoproductie
Inhuren adviseur op het gebied van studio inrichting en videoproductie
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